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Sultan of Zanzibar.

Az alvó szemek téli védelme.
F ra n k  Á g o sto n -tó l.

Nem képezheti már többé vita tárgyát, 
hogy a rózsa szaporítása az úgynevezett 
alvó szemzés által, minden szaporítási mód
nak eléje teendő. 1 la például őszkor egy 
magas törzsii alanyt ültetünk s azt a kö
vetkező nyárban az alvó szemzés számára 
formáljuk, úgy ezt az alanyt augusztus vé
gével vagy szeptember elejével egészen be
szemezhetjük magába a főtörzsbe, hogy ezen 
alvó szemzésből a következő nyáron egy 
szép és erőteljes rózsatőt nyerhessünk. 1 la 
ellenben egy ily alanynak a nyári hajtásába 
helyezzük el az alvó szemet, úgy korántsem 
kapunk oly szép koronát, mint a törzsre ne
mesitett alvó szem után. Az előtt magam 
is a tavaszi szemzéshez ragaszkodtam, azon
ban mintegy négy év óta, midőn egy pár 
helyes alvó szemzést készítve, azokról csodá
latra méltó rózsatőket nyertem, nem is gon
dolok másféle nemesitési módra, mint az 
alvó szemzésre. Természetesen az ily szem
zésekhez nagy türelem kell s a kezdőt igen 
nehéz arra bírni, hogy mindjárt az első év
ben alvóra szemezzen, mert ő fáradozásának 
gyümölcsét, rózsát akar látni minél előbb, 
nem törődve azzal, hogy ezek a rózsák egy 
évi türelem mellett nagyobbak, szebbek s szám 
szerint többen lehetnének, sőt maga a korona

is sokkal erősebb fejlettséggel birhatna s a 
lombozat is nagyobb ellentállást fejthetne ki 
a különböző betegségek iránt. A  kezdő ró
zsakedvelőnek eme türelmetlenségét nem is 
lehet rósz néven venni, mig öregebb rózsa
kedvelőknek soha sem volna szabad más
ként, mint alvó szemzéssel szaporítani rózsa
állományát. A  gyorsított nemesitési módsze
reknek azonban a rózsa kereskedelmi for
galmára is igen káros befolyása van : a nagy 
szorgalommal összeállított s külsőleg is tet
szetős árjegyzékekben tömegesen kínáltai
nak újabb és régibb rózsafajok megvételre. 
Kendelünk is belőlük néhányat rózsakertünk 
számára; azonban mily meglepetés vár ránk! 
A mesterileg öszszekötözött csomagért a 
postán először is szép összeg pénzt hagyunk 
s ha azt otthon felbontottuk, belőle ezérna- 
vékonyságu ágacskákat szedünk ki, melyek 
közt néha oly alkotmányokra is akadunk, 
melyeknél nem vagyunk tisztában, hogy 
melyik végével ültessük bele a földbe. Ilyen 
gyorsvonat sebességgel kiűzött gyarló ter- 
melvények biztosan jelentékeny hátrányára 
válnak a rózsakereskedelemnek. Ideje volna 
tehát végre, hogy a rózsakertészek saját ér
dekük tekintetében is megbarátkozzanak az 
alvó szemzés fogalmával.

RÓZSA ÚJSÁG.



Valahányszor azonban az alvó szemzé
sekről van szó, a tapasztalatlan rózsász min
dig azon kérdéssel áll elő, hogy: miként 
védi majd meg az alvó nemes szemet a tél 
fagya ellen ? E kérdésre, melyet annak ide
jében magam is fölvetettem, a következők
ben akarok röviden válaszolni:

Hihetetlenül hangzik, de alaposan be 
van bizonyitva, hogy egy és ugyanazon ró
zsafajnak alvó nemes szeme sokkal nagyobb 
mértékben ellenáll a hidegnek, mint ugyan
azon fajnak már kifejlődött koronája. Ezen 
rendkívül fontos rózsakertészeti tételt mű
kedvelő mesteremnek eleintén nem akartam 
elhinni, mígnem annak helyességéről sze- 
mélyesen meg nem győződtem. Kertem
ben ugyanis a Souvenir de la Maimaison 
bourbon-rózsának egy két éves magas tője 
á lt; e rózsának a szomszédja kiveszett s en- j 
nek helyére egy szép erdei csipkerózsa va- 
donczot ültettem. Ezen szép magas törzsii 
alanyt műkedvelő mesterem az akkoriban 
felmerült G r a c e  D a r l i n g  rózsaujdonság- 
gal akarta alvó szemre benemesiteni ; midőn ' 
azonban a nemesítés már be volt fejezve, 
észrevettük, hogy a nemes gályák elcseré- 
lése folytán a szép alany M al m a iso n-nal 
lett beszemezve. A  benemesitett szemet e 
tévedés daczára is helyén hagytam s mint
hogy az ősz, sőt az egész deczember hó
nap ez évben igen enyhe volt, a rózsák le
takarását elhalasztottam. Januárban hirtele- 
niil erős fagy köszöntött be s a nagy sietve 
véghezvitt takarás alkalmával a két utóbbi 
rózsa, úgymint: a kétéves koronás tő s az 
alvó szemzés, tévedésből takaratlanul marad- 1 
tak. Mily nagy vala azonban a következő i 
tavaszon csodálkozásom, midőn a zölden ma- i 
radt alvó szem egészen vígan kezdett ki- ' 
bontakozni, mig a mellette álló két éves 
korona alaposan el volt fagyva. Ez utóbbi 
veszteségemet azonban a nyár meg sem ér
demlett módon gazdagon visszapótolta, a 
menynyiben az alvó szemzésből már e nyá
ron egy sokkal szebb és erősebb koronát 
nyertem, mint az elfagyott kétéves volt, 
melyet most egy cseppet sem sajnáltam.

Mindazáltal még sem szabad alvó szem
zéseinket kivétel nélkül teljesen nyitva hagy
nunk, mivel az ördög tudvalevőleg soha 
sem alszik. Remontáns- cs keményebb thea- 
hybrid-rózsák alvó szemeit a fagy ellen soha 
nem szoktam betakarni; kényesebb thea- és 
noisette-rózsákat pedig nem takarok mással, 
mint kevés hoszszú szalmával. Ez alvó sze
mek védelme igen egyszerű: ha a nemes 
szem magában a törzsben fekszik, úgy a 
törzset a nemesítés felett 5— 10 cm. magas
ságban lecsonkitom; ha azonban itt nyári 
oldalvesszők vannak, úgy azokat teljesen le
metélem, a behajlitott szalmacsóvát a csonk 
és az alvó szem fölé helyezem, ha kell több 
rétegben is s azután fonállal vagy háncscsal 
a törzshöz kötöm. így födöm be zsupszal- 
mával a nyári hajtásba helyezett nemes alvó 
szemet is. Ezen műveletnél főleg azon körül
ményt kell szem előtt tartanunk, hogy a takaró 
az alvó szemet inkább csak s z á r a z o n  mint 
melegen tartsa, a bekötésnél pedig vigyázzunk, 
hogy a nemes szemet valahogyan ki ne toijük.

Azon alvó szemek téli takarása, me
lyek a gyökér nyakára helyeztettek, még 
ennél is sokkal egyszerűbb: itt teljesen ele
gendő, ha a fagy beálltakor a nemesítés he
lyét kevés száraz földdel, vagy ha könynyen 
hozzájuthatunk, fürészporral borítjuk be köny- 
nyedén. Ezeket a takarásokat azonban csak 
későn kell alkalmazni, mert kisebb fagyok 
mellett még a legfmyásabb alvó szemek sem 
szenvednek.

Az elősorolt takarókon kivül más vé
dekezést soha sem alkalmaztam még az alvó 
szemzéseknél s mellettük károkat soha nem 
vallottam, még az 1890— 91-iki ismeretes 
zordon tél alkalmával sem.

A Noisette-rózsák törzsalakjáról.
K m erici G.-tőI.

A Noisette-rózsák tudvalevőleg jelen
tékeny alkatrészét képezik kerteink azon ró
zsáinak, melyek virágzatuk megújításának 
képességénél fogva, kerteinket tavasztól fogva 
a fagy beálltáig, a legszebb virágokkal szok
ták disziteni. Ezek a rózsák tehát nem csak
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teljes joggal lettek a rózsakedvelők és üz
letkertészek kedvenrzeivé, hanem az ujdon- 
ságtenyésztők körében is közkedveltségnek 
örvendenek s igen érdekes tenyésztési kí
sérletek tárgyát képezik, bár e tenyésztések 
közül kikerült újdonságok már inkább a thea- 
rózsák jellegét viselik magukon.

Az első Noisette-rózsa még a múlt 
század vége felé Noisette Fii top nevezetű 
ügyes északamerikai rózsakertész által lett 
tenyésztve. Kz az első Noisette-rózsa, mint 
körteink mai Noisette-rózsáinak a törzsalakja, 
magoncza a pézsmarózsának: K o s a  mo-
s eh a t a, melynek virágai valamely ismeret
len származású K o s a  i n d i c a-alak himporával 
lettek mülegesen párosítva. Éppen igy rejtve 
maradt előttünk az is,hogy az anyafaj a vadon 
növő egyszerűen nyíló pézsmarózsa volt-e, 
vagy’ pedig annak egy már teltebb válfaja, 
mely’ már mint kerti rózsa szerepelt.

A Noisette-rózsát a tenyésztő tisztele
tére azon észak-amerikai vidék rózsakedve
lői nevezték el. Ugyancsak e vidéken azon 
időtájt rendkívül el volt terjedve ez a ró
zsafaj.

Noisette Fülöp öcscse: L o u i s  Női 
set  te, szintén rózsa- és gyümölcstatenyésztő 
I’árisban, a jelen évszázad elején megláto
gatta Amerikában lakó bátyját s e látoga
tása alkalmával megismerve ott a Noisette- 
rózsát, elhatározta magát arra, hogy’ viszsza- 
utazása alkalmával azt Európába fogja át
származtatni. Ez az óczeáni átszállítás egé
szen jól sikerült is neki s a Noisette-rózsa 
i.SiS-ban nyílott legelőször Európában Louis 
Noisette hírneves rózsakertjében, hol a pá
risi rózsakedvelők előtt óriási feltűnést keltett.

Ez az első Noisette-rózsa azonban már 
csaknem eltűnt kerteinkből; any’nyit azonban 
leírások és ábrák után még is tudunk felőle, 
hogy kúszó erőteljes növekedés mellett 2— 3 
méter magasságot ért e l; virágai, melyek 
20— 30-ával egy’ erny’őbugában ültek, fehé
ren, lillarózsaszinnel átfutódva voltak színezve 
s igen erős, kellemes illatot árasztottak, 
mely’ nagy’ban hasonlított a pézsmarózsa illa
tához.

Minthogy ez a rózsa kedvezőbb fek
vés mellett könnyen termelt gyümölcsöket 
és csiraképes magvakat, róla megtelepítése 
után csakhamar lehetett újabb kerti rózsá
kat tenyészteni, mit ezen rózsának azon jó 
tulajdonsága is nagyban elősegitett, hogy 
más csoportbeli rózsákkal igen könny’en ke
reszteződött. A  régi Noisette-rózsa színeze
téből még arra is könynyen és biztosan le
het következtetni, hogy azon K. indica, mely’- 
nek himporával a pézsmarózsa Noisette ál
tal kereszteztetett, minden esetre valamely’ 
piros, vagy legalább is rózsaszínű válfaj le
hetett. Azon sárga színezet tehát, mely’ a 
ma forgalomban levő Noisette-rózsák néme
lyikénél előtérbe lép, minden esetre további 
keresztezéseknek a szülemény’e. így pl. tel
jes biztossággal feltehetjük, hogy a VVil- 
i iam Al l é n  K i c h a r d s o n  Noisette-rózsa 
is egy háromszoros hybrida, melynek kelet
kezésére egyrészt a fehéren nyíló pézsma
rózsa mint anyafaj, másrészt a K. chinensis  
és a K. odoratissima mint apafajok működ
tek közre, mig a fehéren virító A  i m é V  i- 
bert  egy oly viszszaesés képét mutatja, 
melynél az apafaj nemes tulajdonságainak 
megtartása mellett a külső alak visszatér az 
az ős anyafajhoz.

A  rózsatenyésztők és rózsakedvelők ke
gyelete azonban rendkívül gyarlcj, lehetett az 
eredeti, Amerikából importált Noisette-rózsa 
iránt, mivel azt az újabb kor -forgalmában 
még a legnevezetesebb rózsakertészek kíná
latai közt sem találjuk fel. Annál megtogha- 
tatlanabb tehát, hogy az ujdonságtenyész
tők magát a vad K. moschatát nem hasz
nálják fel e czélból s igy Noisette Fülöp 
óta senki sem kísérletté meg róla újdonsá
gokat tenyészteni. Ez az egyszerűen virágzó 
vad pézsmarózsa úgy el van hanyagolva, 
hogy’ különösen Németországban, még a 
legnevezetesebb rózsatenyésztők sem isme
rik, sőt ugy-anott egy’ik igen fontos válfaját, 
a Kernaix által néhány év előtt forgalomba 
hozott g r a n d i f l o r á t  is csak kivételesen s 
akkor is az egészen hamis: l’olyantha gran-



diflora elnevezés mellett tenyésztik, holott 
ez a rózsa még zordonabb vidékeken is 
díszük, könnyen érlel magvakat s más faj
tákkal igen könnyen kereszteződik.

A Froebel-féle rózsa osztályozásáról.
D r. K a u fm a n n  E .-tő l.

A  Froebel-féle R o s a  L a x a  fajlagos- 
ságának kérdése kezd lassacskán az azt eddig 
környező siirü homályból kibontakozni. Las- 
san-lassan immár beigazolt ténynyé válik, 
hogy ez a rózsa, különösen kertészeti szem
pontból, sokkal fontosabb, semmint azt meg
jelenésekor egyátalában hinni véltük. Rend
kívül könynyü, úgyszólván játszi tenyészthe- 
tősége s egész magatartása mint alacsony 
vagy mint magastörzsü alany arra látszanak 
mutatni, hogy ez a rózsa kelteinkből az 
eddig alanyul használtatni szokott csipkerózsát 
még is csak igen rövid idő alatt ki fogja 
szorítani. De másrészt e rózsa még a leg
több botanikus érdeklődését is magára vonta; 
fajbeli valódiságának kétséges volta szüksé
gessé tette annak beható tanulmányozását s 
igy történt, hogy rendszertani helyzete után 
három nevezetes európai tudományos inté
zetben kutatnak, sőt a rhodologusok leghir- 
nevesebbje, a brüszszeli növénykert igazga
tója : C r é p i n tanár is már nyilatkozott 
felőle s múlt, 3-ik füzetünknek erre vonatkozó 
közleménye a tudós tanár ur figyelmét any- 
nyira felköltötte, hogy szerkesztőségünket 
egy következő, f. évi október hó 29-ről kel
tezett levelével örvendeztette meg:

»Brüszszel, 1892. október 29-én.
Tisztelt uram és barátom! Ön érdekes 

folyóiratának utolsó számát szives volt nekem 
megküldeni. —  Ezen füzetben egy rózsáról 
lesz említés téve, melyet F'roebel ur Zürich
ben, R o s a  L a x  név alatt bocsátott a keres
kedésbe. Ez a F'roebel ur által terjesztett rózsa 
semminemű összefüggésben sincsen a szibé
riai R o s a  l a x a  Retzius-al ,  mely a czimet- 
rózsák csoportjához tartozik. Fáméi fogva tu
dósítottam is F'roebel urat levélileg az iránt, 
hogy az ő rózsája nézetem szerint egy ke
leten előforduló alfaja, vagy válfaja a Rosa

tomenlosa .S'w.-nek. Egészen bizonyos, hogy 
ez a rózsa nem válfaja a csipkerózsának, 
mint azt ön feltételezte. A  F'roebel ur által 
hamis név alatt terjesztett rózsa a szt.-péter- 
vári növénykertből veszi eredetét s a faj 
meghatározásánál ott követték el ezen saját, 
lagos hibát —  F'ogadja tisztelt uram és ba
rátom legnagyobb tiszteletemnek kifejezését- 
Crépin.t

A  nagyrabecsült igazgató urnák eme 
levelére csupán csak egy megjegyezni valóm 
van: Azon feltevés, mintha e rózsa a közön
séges csipkerózsának egy még eddig isme
retlen válfaja volna, nem én tőlem származik, 
mivel a Rózsa Újság f. évi 3-ik számának 
39-ik lapján szószerint a következőket olvas
suk: *Christian úgy véli, hogy e fajban a 
csipkerózsának egy még eddig nem ismert 
válfaját birjuk s azt tanácsolja, hogy e válfajt 
terjesztője nevére kereszteljük, mely azután 
Rosa canina var. Froebeü lenne.* —  Crépin 
figyelmét ez a nem kevésbbé fontos tétel 
valószínűleg kikerülte, vagy pedig mint szü
letett franczia, a német kitételt nem értette 
meg tisztán, mert hiszen ugyanezen helyen 
folytatólagosan ez áll írva: »Addig, mig ez 
utóbbi föltevés helyessége illetékes helyről 
be nem bizonyittatik, nincsen okunk e jeles 
rózsának más nevet adni, mint a melylyel 
azt »Otto F'roebel riesbach-zürichi kertész a 
kereskedésbe bocsájtotta.*

Ez a vitás rózsafaj tehát még is csak 
el fog jutni rendszertani jogos helyére. Most 
már tehát még is csak tudjuk, hogy ez a 

| F'roebel-féle rózsa nem a R. laxa, hanem a 
Rosa tomcntosá-nak egy keleti alfaja, vagy 
válfaja a Vl-ik: C a n i nae csoportból s h o g y  
törzsalakja Nyugot-Azsiában és Európában 
fordul elő s 1800-ban Smitt angol növény
tudós által íratott le legelőször. 1 logy hol 
és mily viszonyok között keletkezett a szent
pétervári válfaj, azt majd csak a későbbi ku
tatások fogják véglegesen eldönteni, én azon
ban nem vélek a növénytani illemszabályok 
ellen kihágást elkövetni, ha azt ajánlom, hogy 
ezt a rózsát: Rosa tomcntosá, var. Frocbeli 
botanikai névvel lássuk el.
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Ezen alkalommal azonban nem szabad 
a rózsakertész mindennapi gyakorlati kívá
nalmait sem figyelmen kivid hagynunk; mert 
hogyan tételezhetniük fel, hogy a gyakorlati, 
vagy jobban mondva üzleti élet embere, 
minő a rózsakertész, a számára nehézkes és 
szokatlan, sokszor el sem sajátítható növény
tani elnevezéssel éljen ? Ezért tehát már most 
kell gondoskodnunk arról, hogy ez a fontos 
rózsafaj valamely czélszerü elnevezést nyerjen, 
nehogy a laikusok annak valamely helytelen 
nevet adjanak. Ez az elnevezés mindenekelőtt 
rövid legyen, másodszor könynyen kiejthető 
és könynyen megérthető, harmadszor pedig 
olyan legyen, mely az illető fajnak legalább 
is valamely fontosabb snjátságát jelezze. I la 
magunkat a botanikai elnevezések körül manap
ság uralkodó divattól elragadtatni engednénk, 
úgy e rózsát természetesen F r o e b e l - r ó -  
z sán ak kellene a közhasználatban neveznünk. 
En azonban, mint azt a botanikai elnevezés
nél föntebb láthattuk, nem szándékozom 
Froebel érdemeit e rózsára nézve megrövi
díteni, de ezen gyakorlati elnevezést sem 
tartanám helyesnek, sőt a rózsa eredetét sem 
tartom e tekintetben figyelemre méltónak, 
minthogy azt eddig határozottan még nem 1 
is tudjuk. Itt tehát a közéletben használandó 
nevet a rózsa valamely tulajdonságáról kell 
vennünk, ami pedig nem is ütközik valamely 
nehézségbe, mert e kifejezés: tomcntosa arra 
vonatkozik, hogy a rózsa levelei szőrös bori
tokkal, bundával vannak ellátva. Ennélfogva 
nagyon helyesnek tartanám, ha a gyakorlati 
életben ezentúl e rózsát szoros rózsának, 
vagy bundás rózsának neveznénk, mely ellen 
úgy hiszem egyetlen magyar rózsakertésznek 
sem lehetne kifogása.

Magyar tömör műtrágya a temesvári 
gyárból.

M U hle V ilm o s-tó l.

Több tisztelt barátom és ügytársam, 
azonkívül egyletek és kísérleti állomások tu
dakozódásainak megfelelendő, néhány fel
világosító adattal akarok e helyen a temes

vári és aradi marhatrágyagyár gyártmányáról 
nyilatkozni, annyival is inkább, minthogy a 
tisztelt kérdezősködőknek nem válaszolhatok 
egyenkint levélileg. E közleményemben csu
pán a temesvári trágyagyár leírására kell 
szorítkoznom, minthogy azt tökéletesen is
merem s az ottan végbemenő műveleteket 
alkalmam volt személyesen többször is figye
lemmel kisérhetni. Az aradi gyár tudtommal 
ugyanolyan berendezéssel bir mint az idevaló.

Mindenek előtt nyíltan ki kell jelente
nem, hogy e trágyaliszttel semmiféle ámítás 
avagy szélhámosság nem űzetik, sőt az még 
igazolatlan lármával sem hirdettetik s a gyár 
produktuma csakugyan nem más, mint tiszta 
és jó marhatrágya, mely az itteni szeszgyár
ban hizlalt 5— 6ooo darab ökör után nyeretik.

Az egészséges, szép hizó ökrök itt jó 
szénával és czefrével tisztán csak a kivitel 
számára lesznek felhizlalva s innét nyer a 
trágyagyár, mely különben a szeszgyárral 
szoros szomszédságban van, naponkint mint
egy húsz vaggon mennyiségű friss trágyát, 
mely óriási terjedelmű, igen széles és magas 
kazlakba rakatik össze, hogy ott az erjedési 
és korhadási vegyfolyamot átszenvedje, mely 
idő alatt a saját levével hetenkint kétszer, 
óriási szivatytyuk segélyével lelocsoltatik. 
Ezen állás és leöntözés mellett a trágya 
mintegy 7-—9 hónap alatt teljesen kiérik s 
a gyártásra készen áll. Most ebből az' érett 
trágyából egészen lapos és széles, teljesen 
egyforma vályogokat vernek s ezeket szá
rítás czéljából a szabad földre teregetik, hol 
is egy óriási területen egy pár millió vályog 
latható ilyenkor. Mihelyest a nap ezen 
vályogokat annyira kiszárította, hogy azokban 
nedvesség már nem foglaltatik, egy részük 
összezuzatik s az őrlőbe vitetik, másik részük 
azonban ismét óriási kazlakba rakatva a hul
ladékkal beborittatik s a téli és őszi gyártás 
számára tétetik el, midőn a napon a vályo
gokat száritani nem lehet. Megőrletés után 
ez a száraz trágya még megrostáltatik és 
finomsága szerint osztályoztatik. A  kereske
désbe mindig csak tiszta trágya kerül, mivel 
a szalma, polyva, fa és egyébb tisztátalansá-



gok a gyártás alkalmával az óriási gépezet 
segélyével kidobatnak.

Az itteni trágyagyár 65 kát. holdnyi 
területet vesz igénybe, (130 porosz Morgen,) 
el van látva gőzgéppel és kitűnő szerkezetű 
óriási hengerii excelsior-malmokkal, melyek 
az összetört és megőrlött trágyát tisztára 
szitálják, mig a szalmát s egyéb szemetet 
kiválasztják. A  gyártelep el van még látva 
ezenfelül villamos világítással, az őrlőkhöz 
vezető vasúti vágányokkal, 250 waggon bél
tartalom számára raktárhelyiségekkel s mind 
ama kellékekkel, melyek a műtrágya olcsó 
előállítását lehetővé teszik. A  gyár rendes 
viszonyok közt mintegy 4— 500 embert szo
kott állandóan foglalkoztatni. A  tulajdonos: 
Singer, Zweig & Comp. Wien czéget, mely 
Németországban és egyéb országokban is 
tart főraktárakat, különösen tisztességesnek, 
megbizhatónak s igen előzékenynek találom. 
A  gyárosok valamennyi vasútvonalon ked
vezményes szállítási díjtételnek örvendenek s 
igy az általuk gyártott mesterséges, vagy 
helyesebben természetes trágya mindenütt 
olcsón szerezhető be.

Szükségesnek tartom még felemlíteni, 
hogy mint már fönnebb említettem, a gyárba 
naponkint mintegy 20 vaggon friss trágya 
szállittatik, amely tehát egy évben 7— 8000 
vaggonra rúg, melyből azonban csak 600 
vaggon tiszta trágyaliszt készül. így  tehát a 
nyers trágyának >/i*— Vu’öd része kerül 
eladásra, amely körülmény maga is eléggé 
bizonyítja e trágyaszer jóságát.

Nem vagyok ugyan vegyész, hogy e 
trágyaszernek alkatrészeit, mint pl. légeny- 
tartalmát, ammónia, káli, nátron, phosphor- 
sav stb. lényegesebb vegyrészeit kimutathat
nám, azonban mint kertészeti szempontból 
vett szakember, meg tudom állapítani, hogy 
e trágya hatása rendkívül kedvező és jelen
tékeny, még pedig úgy az edény-, mint a 
szabadföldi tenyésztésnél, sőt e trágyával 
semmiképpen sem tehetünk kárt növényeink
ben, mint az más műtrágyánál könnyen meg- 
eshetik, amennyiben e trágyánál az igen sok 
sem ártalmas, mert mentői többet alkalma

zunk belőle, annál biztosabb és tartósabb a 
hatása e valóban természetes trágyaszernek.

• További részletekbe most nincsen szán
dékom bocsátkozni, bár e trágyáról még 
sokat lehetne mondani; e részleteket fentar- 
tom későbbi közlésre, mert úgy hiszem, hogy 
jelenlegi közleményemmel egyelőre eleget 
tettem az érdeklődők és kérdezősködők kí
vánalmainak.

Sultan of Zanzibar.
Színes münicUékleUt-l.

Midőn 1858-ban a franczia rózsatenyésztő 
G u i n o i s s e a u  az ő állítólagos »fekete* 
rózsájával, az K m p e r e u r  d u M a r ó  c-al 
fellépett s három évre rá E. V e r d i e r  az ó 
P r i n c e  C a m i l l e  de Kohan-ját, valamint 
későbben S o u v e n i r  d e W i l l i a m  W o o d -  
ját hozta a forgalomba, az ujdonságtenyész- 
tők közt igen élénk tevékenység kapott lábra 
egy »még feketébb* rózsa tenyésztésére. —  
Azon tenyésztők, kik merészek voltak a fe
kete gyémántot a thea- vagy Xoisette-csoport, 
vagy indusi rózsák közt keresni, csakhamar 
beláthatták, hogy a rózsáknál a sötét színezet 
főképpen a remontáló hybridrózsák kivált
sága. A  tenyésztés műveletei tehát most ezen 
irányban lettek foganatosítva s éppen nem 
eredménytelenül, mert 12 évi szünetelés után 
Liabaud már a rózsapiaczra hozhatta szép 
bársonyos Jean L i a b a u d j á t .  Ez alatt azon
ban az angol rózsatenyésztők sem töltötték 
az időt tétlenül, mert mindjárt a Eiabaud-féle 
rózsa megjelenése után, 1876-ban lépett a 
cheshunti G. P a u l  &. S ó n  czég az ő remek 
Sultan of Z a n z i b a r a rózsaközönség elé, 
mintegy lepipálva az Empereur du Maroc 
franczia származású feketét Ezután 1889-ben 
D u v a i  próbálkozott meg a szép A l s a c e -  
Eorraine-el ,  mire a feketék időszaka jófor
mán le is járt. Mindezek az úgynevezett fe
kete rózsák azonban a szó szoros értelmében 
korántsem feketék, hanem oly sötét feketcs- 
pirosak, hogy mélyebb szint a művészet már 
előállítani nem képes, tartozván az abszolút 
fekete rózsa a lehetetlenségek közé.



A  Paul-féle rózsa, a Sultan of Zattzibar, \ 
egyike a legjobb sötétszinü remontáló hybrid 
rózsáknak: közepes nagyságú virágai tökéle
tes alkotásuak, igen jó illatot árasztanak, szí
nezetük feketés gesztenyebarna, a virágszir
mok szegélye fénylő skárlátpiros. E rózsa 
szép, természetes sötét színét azonban csak 
akkor kapja meg, ha a bimbóképződés ideje 
alatt inkább hűvös, felhős időjárás uralkodott, 
mig forró, száraz, derült tavaszi napok alkal
mával a virágok világos lillakarmin szint 
vesznek fel s nem is jól nyílnak ki. Ezekből 
arra lehet következtetni, hogy ez a rózsa

teljes pompáját csak hűvösebb északi fekvés 
mellett képes jól kifejteni. Az erősen növe
kedő keményfáju bokor a hidegnek kitünően 
ellenáll, minélfogva e rózsa még hidegebb 
északi vidékeken is előnyösen tenyészthető 
s bár virágzata némileg nehezen és tökélet
lenül, néha pedig egyátalán nem ujul meg, 
mint érdekes tavaszi sötétszinü rózsa mégis 
több vidéken előnyösen tenyésztetik. Külö
nösen alkalmas e rózsa magastörzsü neme
sítésre, sőt a gyökér nyakára szemezve, igen 
szép és gazdagabban virágzó bokrokat lehet 
belőle nevelni.

B í r á l a t o k .

Rosa alba Lin.
Csoport: Caninac.

A fehér rózsa, egy botanikai alak a 
csipkerózsák (Caninae) csoportjából, mely 
kelteinkben csaknem kivétel nélkül tévesen 
♦ fehér centifolia* név alatt található fel. 
Fajazonos elnevezései: R. sálivá Dodon, R. 
alba flor>: pleno Tourn., R. candida Rault és 
R. usitatissima G. —  Hogy a Plinius által 
felemlített R. campana, mely a régi rómaiak- ! 
nál tenyésztetett, azonos volt-e ezen rózsával, 
igen bajos eldönteni. Hazája e rózsának való- | 
szinüleg Kelet-Európa, feltalálható azonban 
még Würzburg és Angers környékén is, 
valamint a rajnavidéki Hessenben, hol ma is 
vadon tenyészik. —  Virágja középnagy, vagy 
nagy, felnyiláskor gyenge rózsaszínnel elfutó- 
dott, teljesen felnyílva tiszta fehér, többnyire 
jól telt, laposan boltozott, szabályosan alko
tott, de ugyanazon bokron gyakran csak 
gyengén telt, néha egészen egyszerű virágok 
is találhatók, bár D e s v  aux azt állítja, (Jour
nal Hotanique, 1813. septembre,) hogy egy
szerű rózsák vadonnóvő bokrokon nem for
dulnak elő. A  rózsa tartása igen szép, egye
nes, illata erős és igen kellemes, bár a centi
folia rózsa illatától lényegesen eltérő. Porodái 
mérsékelt fejlettséget mutatnak, minél teltebb 
a rózsa, annál gyérebbek a porodák, éppen 
úgy a világos zöld bibék is, melyek gyak

ran elnyomorodnak s hegyes korcsbibék 
alakjában nyúlnak előre. A  kehelyszirmok 
jól fejlettek, kissé kiszélesedett hosszú csú
csokban végződnek, a két belső épszélü, a 
három külső közül kettő mindkét oldalon, 
egy csak egyik oldalon van hosszú sallan
gokkal ellátva; belső felületük vékony fehér 
nemezzel bélelt, kivülről világos-zöld színűek, 
lesimuló vékony deres szőrözettel és rövid 
mirigyes sertécskékkel egyenletesen borítot
tak. Felnyilás előtt a kehelyszirmok vissza
hajolnak s a magtokot teljesen beborítják. 
Magtok szépen megnyúlt, fölül kissé befüző- 
dött, világos-zöld szinii, több halvány szinű, 
itt ott karminnal barnított, meglehetősen 
hoszszu mirigyes seriével borított. A  fő vi- 
ragszar mérsékelt hosszúságú, meglehetősen 
erős, egészen hengeres, sima, fénylő, világos
zöld, több hoszszabb-rövidebb karminszinii, 
kissé lefelé görbült mirigyes sertetiiskével 
borított; a másodlagos kocsánok sokkal 
gyengébbek s aránylag rövidebbek is. Mur
vák rendesen csak a másodlagos kocsánok 
alapján fordulnak elő, jól megnyúltak és szé
lesek, lándzsásan csúcsosak, széleiken gyen
gén mirigyesen rojtosak s párosával átelle
nesek, mely esetben a belsők mindig sokkal 
kisebbek a külsőknél. A  fő kocsán alapjában 
rendesen egy 3— 6 leveles lombot találunk, 
mely gyakran átellenesen párosával is elő
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szokott fordulni s ilyenkor a virágzatnak 
szép nemes külsőt kölcsönöz. Levélnyél ha
talmasan ki van fejlődve, csaknem teljesen 
hengerded, fölülről csak igen gyengén, alig 
eszrevehetőleg barázdás s egész fölületén 
tapadó gyapjazattal borított, mig rajta egyes 
apró mirigyes sertécskék csak ritkán fordul
nak elő, alulról 3— 5 kampósan görbült hal
vány tüskékkel fegyverzett. Melléklevelei kü
lönösen a hajtások csiicsa felé rendkívül ki- 
szélesedettek és megnyúltak, kártyás szerke
zetűek, egyenes lándzsaszerii fülcsucsokban 
végződnek, széleiken távolálló rövid mirigyes 
rojtokkal és szőrökkel pillázottak. A sárii 
vastag lombozat élénkzöld szinti, alig fénylő, 
többnyire 5 leveles, a szép petéded levelek 
széleiken igen mélyen és hegyesen, helyen- 
kint kétszeresen fűrészeltek. Virágzata igen 
gazdag, csak egyszer jelenik meg, rendesen 
3— 5 virágból álló ernyőbugában ül az erő
sen szétágazódó kocsánokon s csak kivétele
sen találunk a bokor alsóbb részletein egye
sevei álló virágokat. A bokor növekedése 
hatalmas felegyenesedő, 2-5 méter magas, 
szép egyenes, világos-zöld, sima, kissé dere
sen hamvas hajtásai távolálló, lefelé görbített 
igen erős és e g y e n l ő  tüskékkel vannak 
fegyverezve, mint pl. a valódi csipkerózsánál.

Lár ez a rózsa évenkint csak egyszer 
virágzik, a tenyésztésre rendkívül alkalmas 
különösen parkokban es ligetekben, mint- 
hogy teljesen télálló s a különféle betegsé
geknek tökéletesen ellentall. 1 tugványokr >1 
szaporítva s csak némi gondozásnak alávetve 
gyönyörű bokrokat lehet róla nevelni, melyek 
júniusban pompás fehér virágokkal rakodnak 
meg, mig szabályszerűen trágyázva óriási 
bokorra fejlődik, melynél a nyesést csupán 
az elvénült hajtások eltávolítására kell szorítani.

Minthogy e szép botanikai rozsa kony- 
nyen hoz gyümölcsöt s érett magvakat, 
valóban nem érthető, hogy róla miért nem 
tenyésztenek több kerti válfajt.

Purpur von Weilburg.
/tengni. Jatohs, i,S',S‘7- 

Virágja kozépnagy, biborpiros, alapjá
ban sokkal világosabb, kissé bársonyos, hátsó

fölületén gyengén lillával elfutódott, valamivel 
homályosabb, laposan boltozott, szép egye
nes magatartáséi, csaknem egészen illattalan. 
Porodái és bibéi számosak, rövidek és meg
lehetősen ki vannak fejlődve. Kehclyszirmai 
jó fejlettségüek, a három külsőnél a csúcsok 
hosszéira kinyulottak s levélszeríileg kiszéle
sedettek, széleiken néhány fejletlen, gyakran 
hiányzó függelékkel ellátva, a két belső min
dig épszélii s kissé megrövidült, belülről va
lamennyi fehéres, néha karminnal elfutódott 
nemezzel van bélelve, kívülről homályosak s 
itt-ott, de főképpen csak a szélek tájékán 
vannak néhány elcsenevészett mirigyes szőr
rel gyéren benőve. Maghon kicsiny, hosszas 
kehelyalakú, fölül csak némileg befűződve, 
szürkén hamvas, néhány rövid mirigyszőrrel 
elszórtan borítva. Virágkocsán igen jól meg
nyúlt, egyenes, vastag és fölötte szilárd, egé
szén hengerded, napoldalán alig barnított, 
több rövidebb m irigy sértőtől borított. Murvák 
különféleképpen alakultak: vagy csak igen 
rövidek es keskenyek, vagy pedig hosszúra 
kinyúltak, levélalakulag kiszélesedettek, páro
sával átellenesen fekvők s széleiken mindig 
szőrmirigyekkel pillazottak. Levélnyel karcsú, 
de igen szilárd, alsó felén több erősebb, 
kampósan visszagörbült karminpiros tüskék
kel fegyverzett, fölül karminnal barnított, me
lyen es szélesen barázdás, a barázda két ol
dalán hosszabb merev mirigyes sértőkkel 
benőve. Melléklevelek keskenyek, kissé szet- 
álló, de hosszú fülcsucsokban végződnék, 
széleiken mirigyes rojtokkal pillazottak. A 
ritkább lombozat többnyire 5-leveles, a rövid 
petéded levelek fénylő sotet-zold színezetnek, 
alsó lapjukon sokkal világosabbak és homá
lyosak, széleiken egyszer, a csúcs tájékán 
mélyebben fűrészeltek. A kissé ritkább bo
kor növekedése mérsékelt, kissé barnított es 
szürkésen hamvas sima hajtasai karminpiros, 
kissé visszafelé hajlott nagy es hegyes tüs
kékkel csak elszórtan fegyvérzettek. Virág
zata nem igen gazdag, többnyire magányo
san álló, de néha 2 — 3 virágból álló ernyő- 
bugából is mutatkozik s igen kitűnően, sok
szor késő őszig is ismétlődik. Kísérleti kér
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tünkben bimbói különösen tavaszkor és nyá
ron igen rosszul nyílnak fel, virágszirmai elég 
„vakran összezsugorodva leszáradnak. Úgy 
látszik tehát, hogy ez a rózsa hűvösebb vi
dékre való, mely föltevés mellett az is szól, 
h o g y  a tél fagyának nagy mértékben ellen
áll : nálunk egy bokortője van, mely még 
soha takarva nem volt. H rozsát dugványok 
után szaporítják, de gyökérnyakra nemesitett 
bokrai sokkal erősebb fejlődést mutatnak, 
mintsem dugványtői. Nyesése valamivel rö- 
videbbre vehető, télire pedig igen könnyű 
takaróval is beéri.

Megjelenésekor nagy lármával lett hir
detve, de a hozzá fűzött reményeknek nem 
felelt meg. Hihetőleg egyike a legrégibb s 
egészen elhagyatott bengáirózsáknak s Ja
cobs által egy weilburgi kertben újra felfö- 
döztetve ismét a kereskedésbe került. N'éme 
lyek szerint ez a rózsa azonos lenne a I '  
Ermitc de Grandi'all régi bengálrózsával, a 
mit azonban ma már nem lehet megállapí
tani, mivel ez utóbbi rózsa úgy a kertekből, 
mint a kereskedelmi forgalomból is teljesen 
kiveszett, leírása pedig irányadó nem lehet.

Á t a I á n o s

Winniczai téli nemes Rambour-alma.
Az óriási nagyságú, í r j  cm. magas és 

13*5 cm. átmérőjű gyümölcs sárga szinü, 
néhány karminpiros csikkal a kehelyvégen, 
súlya mintegy 2 orosz font. Húsa rendkívül 
kémény és mégis leves, kellemes édeskés 
borízű, a S á n d o r  c z á r  nevű almáénál sok
kal finomabb. Raktári érésének ideje novem
berre esik, azonban megfelelő kezelés mel- i 
lett többnyire néhány hónapig is eltartható, | 
a nélkül, hogy csak némileg is összefony- ( 
ilyadna. K faj tehát egy kiváló es oly óriási 
nagyságú téli almát képez, a minőt eddig j 
még nem tudott a politológia felmutatni. 
1-hez még továbbá az is járul, hogy mag
tokja aránylag rendkívül kicsiny. Miután az j 
anyafa YVinniczában (Podolia) már mintegy 
jo  éves és még mindig teljesen egészséges, | 
úgy annak a hideg iránti ellenálló képessége j 
még az oroszországi hidegek ellen is kellő- | 
lég be van igazolva. Az anyala széles pira- 
midális koronát visel s bár nem valami gaz
dagon. de minden évben meghozza termését, 
a mi különben onnét is eredhet, hogy ez a j 
fa igen kedvezőtlen árnyékos helyen áll. 
Xiemetz Jaroslaw winniczai pomológus által s 
födöztetett fel újra s innét Németországba ke- í 
rult e faj, hol most kísérleteket tesznek vele.

Terdika-alma. —  Kőkeménységü, fek
vésen januárban érő alma, mely egészen 
őszig eltartható. Gyümölcse nagyobb mint a

i e r t é s z e t.

franczia Rambour, gömbös, zöld, piszkos vér
vörössel. Ámbár ezt az almát asztali gyü
mölcsnek is lehet használni, még is czélsze- 
rübb az almabor készítésre, baja nagy és 
gyorsan növekedő, rendkívül gazdagon terem. 
Még e faj sehol sem lett elárusítva, de hi
hetőleg szép jövője leend tömeges terme
lésre, főképpen azon okból, hogy zordon vi
dékeken is jól tenyészik. Rendkívül buja nö
vekedés mellett pompás törzseket képez s 
különösen közbevetett nemesítésre alkalmas. 
Stájerországból ered s Thomas Grah ottani 
pomológustól ajánltatik.

Idaho körte. I.ewistonban, Idaho
tartományban magról termelt kései őszi 
körte, mely meg a kanadai íjuebecki tarto
mányban is tenyésztetik s két év óta az 
amerikaiak áltál nagy mértékben ultettetik. 
Minden esetre legjobb az ottani hideg vidék 
kortefajai közt. Gyümölcse nagy, kerekded 
alakú, héja aranysárga pirosas foltokkal, húsa 
olvadó, leves, magtokja igen gyengén van 
kifejlődve. A fa növése erőteljes, felmeredő, 
lombozata pompás feketés-zöld, gazdagon és 
joren korán terem, sőt maga az anyafa, mely 
különben magoncz volt, mar a negyedik év
ben hozott gyümölcsöt. Kanada zordon jeges 
időjárását minden kar nélkül elviseli, igy te
hat Európának még leghidegebb vidékein is 
jó tenyészését lehet reményleni.



Rubus melanolasius Focke. —  Igen 
crdekes uj málnafaj, mely Amerika magasabb 
északi vidékein, de különösen angol Columbia 
hegységeiben a mi honi málnafajunkat látszik 
helyettesíteni s Yale vidékeiről a Fraser 
folyó mellől, valamint az edenwaldi telepekről 
Assiniboia tartományból magvak alakjában 
lett Európába importálva. Ez a faj, mely 
növénytanilag csak másodrendű, azon tulaj
donsággal bir, hogy gyümölcsei, melyek 
csupán teljesen érett állapotban ízletesek s 
rendkívül levesek, érett korban oly lazán 
ülnek, hogy az alátartott ernyőbe rázhatok, 
a mi annak szedését fölötte megkönynyiti. 
A bokor rendkívül termékeny s gyökereiről

Mandarin-dinye. —  Első rangú asztali
és diszgyümölcs, mely Mühl e  V i l m o s  
temesvári műkertész hazánkfia által hozatik a 
a kereskedésbe. Ez az újdonság csinos külseje 
és kellemes zamatja folytán rendkívül meg
lepte mind ama kertkedvelőket, kik ezt a 
dinyét az asztalon, vagy pedig az indáján 
látták. Méltó társa továbbá a múlt évben 
forgalomba hozott mangó- vagy baraczk- 
dinyének, megéréséhez azonban több fek
vésidót igényel, hosszú időn át friss marad 
s igy a legtávolabbi szállításokra is alkalmas. 
A gyümölcs egészen gömbös, zöld, arany
sárgán abroncsolt, teljesen megérve narancs
színű, mindenkor csikóit, igen kellemes illatot

Juwel von Koppit:

nagy menynyiségü futóhajtást bocsát, úgy 
hogy ezen tulajdonsága s dús termése folytan 
töitésoldahk megszilárdítására s vadas bozótok 
alakítására is nagy jelentőséggel fog bírni. 
Lombozata élénk-zöld; éles sertékkel és tüs
kékkel ellátott szárai violás és vörösbarna 
színűek, hamvasak.

Lovetts Early szamócza. —  A Ken- 
tucky nevű szamócza magoncza s Ameriká
ban jelenleg legjobb fajnak tartják a tömeges 
tenyésztésre. Nagy, szivalaku, meglehetősen 
egyenletesen képezett élénk-piros színezetű 
gyümölcsei folytan igen jeles kerti válfajt 
képez. Eovett ur, egyike a legkiválóbb észak
amerikai egyesült államok gyümölcstermelői
nek, méltónak talalta e fajt nevének viselésére.

igorka a melegházban.

áraszt s mintegy ökölnyi nagyságú. A növény, 
mely igen gazdag termésű s 40-nél több 
teljesen kifejlődött gyümölcsöt is hoz, úgy 
tenyésztetik, mint akar melyik ugorka, vagy 
dinye, vagy pedig mint kúszó inda, mely 
esetben számos gyümölcsével igen szép 
jelenséget képez. Az ananász-dinyénél sokkal 
ellentállóbb s nem is olyan válogatós a talaj
ban, mert mindenütt megterem, a hol ugorka 
és dinye teremnek, ennél fogva az újdonság- 
kedvelőket teljes mértékben ki fogja elégíteni. 

Melegágyi-ugorka „Juvel von KoppitzE 
11 a m p e 1 koppitzi ugorkatenyésztő áltál 

nyert kiváló újdonság, melynek fő tulajdon
sága az igen korai termőképesség. Minden 
plánta már az első természetes levél megje-
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lenese alkalmával termékeny virágokat hoz, 
melyből rövid idő alatt kifejlődik a gyümölcs. 
Mas fajoknál ezek a virágok gyümölcskép- 
ződés nélkül száradnak le. 1 lampel ezt az uj 
ugorkafajt két éven át télen és nyáron a 
legnagyobb gondossággal termelte úgy a 
hajtató házban, mint a melegágyban, mely 
idő alatt arról győződött meg, hogy ez a 
faj az eddig ismert melegágyi ugorkafajok 
közt a legfinomabb izu s legháladatosabban 
termő faj. Azonban nem csupán a gazdag 
termőképesség, hanem a gyümölcsök rend
kívül korai kifejlődése emeli különösen ez 
ugorkának az értékét. A véghezvitt kísérletek 
szerint a mag elvetésének idejétől kezdve

Jiivvel von K»p|>itz ugorka a m elegágyból

az első magv ak megéréséig csupán 72 napra 
volt szükség, minél fogva ez az ugorka a 
korai hajtatásra a legjobb fajnak bizonyult be, 
a menynyiben csak fél anynyi időt és farad
ságot igényel, mint a többi ismeretes meleg- 
agyi fajok. Nagyon természetes, hogy ily 
tulajdonságok mellett úgy a magán-, mint az 
üzleti kertészetekben csakhamar me?o o
elenni. Magvait az erfurti 11 a a g e & S c h m i d t 
kertészeti ezég szállítja.

Capsicum annuum proboscideum.
l'.tefantormányu paprika. Felette ajánlatos pap
rikafaj skarlátpiros igen húsos gyümölcscsel, 
melyek rendkívüli hosszaságuk és sajátságos 
alakjuk áltál válnak érdekessé. A gyümöl
csök óriási, 2 0 - 2 5  cm. hosszaság mellett

5— 8 cm. vastagságot mutatnak s alakjukra 
nézve némileg hasonlítanak az elefánt orr- 
mányához. Zöld állapotban e paprika busa 
igen Ízletes és nem erős. Magvait szintén a 
fönnevezett erfurti ezég szállítja.

Rosa glutinosa Siebt. et Sm., var 
Jarmalensis Díeck. —  Igen díszes, nagyon 
apró levelű hegyvidéki rózsafaj Jarmala vi
dékéről a smyrnai kerületből, a hol 600 és 
700 m. közötti magasságban televényben 
gazdag talajban fordul elő. Ez az alacsony 
rózsabokor csupán 75 cm. magasra nő meg 
s különösen kiválik hatalmas fegyverzetével, 
mely kampós tüskékből áll. Virágjai fehére
sen rózsaszínűek s aránylag nagyoknak mond
hatok. Havasi kertek díszítésére nagyon al
kalmas.

Fuchsia triphilla. —  Minden esetre 
egyike a legszebb és leggazdagabb virágzatu 
Fuchsia-fajoknak. Csokrosan megjelenő hosz- 
szu, hengeres, fénylő skárlátpiros vérszinü 
virágai előnyösen válnak ki a lombozat szép 
sötétzöld mezejéről. E gy teljes virágpom
pájában álló bokor pompás egy látványt 
képez. Szaporítása magról történik, melyek 
könnyen csíráznak ki s éppen oly könnyen 
nevelhetők is fel erős bokrokká. Edényben 
jól tenyészik.

Fehér párizsi jáczintok. A párizsi 
fehér jáczint (Romaine blanche) egyike azon 
délvidéki ismeretes fajtáknak, melyek ez or
szágokban tömegesen tenyésztetnek s az 
üzletkertészek által a virágkötészet számára 
nagyobb mennyiségben szállíttatnak. Hogy ha 
hagymáit szeptemberben elültetjük s azután 
a gyükérzet képződését elősegítendő egy 
hónapig hűvösen hagyjuk állni, úgy a párizsi 
jáczint már novemberben meg szokta hozni 
virágzatát. A  hollandi jáczintoktól ez a faj 
különösen abban különbözik, hogy a virag- 
fürtök kevesebb virágok által képeztetnek, e 
virágok kissé lelógnak s a virágszaron el- 
szórtabban ülnek. Amint ezekből már előre is 
következtethető, e jáczintok sokkal kevésbé 
szépek, mint a hollandiak, azonban azon nagy 
előnyük van, hogy csaknem minden földben 
jól tenyésznek. E tulajdonságuk folytan a
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kerti szabad tenyésztésre is rendkívül alkal
masak s igfy minden esetre nagyobb gondot 
érdemelnének meg a kertészek részéről, kik 
e jáczintokat nagyon is elhanyagolják. Díszí
tési és virágkötészeti czélokra a párizsi já- 
czintok a legjobb és legtartósabb anyagot 
szolgáltatják, mely távolabbi szállításra is al
kalmas. Az edénytenyésztésnél egy cserépbe 
3— 5 hagymát kell ültetni.

Torz- vagy papagáj tulipánok. — A 
torztulipánok állandó torzalakjait képezik a 
mi közönséges kerti tulipánunknak. (Tulipa 
Gessneriana.) Sajátságos, rendkívül csinos és 
idegenszerü alkotása eltorzult virágszirmaik a 
legfantasztikusabb szinvegyülékkel pompáz
nak s e miatt jelenleg a festők és képfara
gók által különösen kedveltetnek. A modern 
szobadiszités számára mindenesetre egyedül 
állnak s más virágok által még túl nem 
szárnyaltattak. Ámbár e tulipánok nem virí
tanak mindenkor szabályosan, a virágkedve
lőknek következő jól nyíló fajokat lehet aján
lani: . \dmiral von Á’onstantinopel piros szinii 
Cafc és Coulcur de Café barnás piros, Cra- j 
moisi karminpiros, Luten major sárga, Mark- 
Zraf  Piros és sárga, Perfecta sárga, skarlát
pirossal foltozott, Rabra major vörös.

Teltvirágu török szirontákok. —  Ra- 
nunculus africanus. Az e csoportba tartozó 
szirontákok különösen jellemzők nagyságuk, 
többnyire csak keveset behasogatott leveleik, 
többszörösen szétágazódó száraik s gomb- 
idomú virágaik folytán. Ezeken kívül télállók 
mmt a perzsiai szirontákok s valamivel ko
rábban virágzanak. Legtöbb válfajuk külön
böző nevek alatt ismeretesek s egynémelyik 
kozülók tálán más csoporthoz tartozik. A  
legismeretesebb fajok a következők:

Hercules. (Fehér turbán.) Nagy, fehér.
La mervei/leuse. (Sárga turbán.) Pirosas 

narancs-sárga.

Rrinee (,alitzin. (Princ Eugénius.) Sárga, 
skarlatpirosan foltos.

/ rince Galitzin. Tiszta sárga, igen szép.
Koma no. (Piros turbán.) Skárlátpiros.
Seraphique dAlger. Sárga, nagy.
Konci dóré. Kávészinü lángolt.

Tarban grandiflora. Karminpiros sárgán 
csikóit.

Tarban grandijlora. (Directeur, Groot- 
vorst, Sultan Osmar.) Karmin.

Tarban orange. (Oranje Leeuw.) Na
rancs-sárga.

Tarban sanspareil. Skárlátpiros zöld 
pontokkal.

Tarban viridiflora. Zöld,piros pontokkal. 
Papaver nudicaule coccineum.

Az alacsony, korán és gazdagon virágzó kó
rós növények közt ez a mákfaj igen kiváló 
sárga, narancs-skárlátszinii és fehér virágaival. 
Ezen uj válfaj siirii telt skárlátpiros virá
gokat hoz s magvaiból 40— 50"/„ valódi, 
telten virágzó bokor nevelhető. —  Igen dí
szes szabadföldi kerti virág.

Verbascum pannosum. —  Pompás uj, 
kitartó gyökerű növényfaj, mely déli Bulgá
riában a Rhodope-hegység lejtőin honos. A 
növény levélzete csótárszerüen van rende
ződve s fehér nemezzel borított; a csótár 
közepéből korán, már júniusban, egy 3 cm. 
vastag virágnyél fejlődik ki, mely többnyire 
másfél méter magasságot ér el s többnyire 
nem ágazódik szét. Ezen virágnyél igen sű
rűn van naponkint felnyíló virágokkal bebo
rítva s egy igen szép, mintegy 70 cm. hosz- 
szii virágkalászt képez. Az egyes virágok 
teltek s kerek alkotásnak, gyönyörű erőtel
jes sárgán színezettek. A fehérnemezes leve
lek So— 100 cm. hosszaságot és 15— 20 cm. 
szélességet szoktak elérni. Szép levél és vi 
ragnövény.

Chrysanthemum carinatum hybri 
dum fimbriatum. —  Ezek a telten virágzó 
uj hybridák a tenyésztő áltál a legjobbaknak 
tartatnak a Chrys. carinatum eddig tenyész
tett hybridái közt. Színük a fehér, sarga, ró
zsaszín és biborpiros szinek összes vegyülé- 
kével kérkedik, virágjai sűrűn teltek s a szir
mok finoman rojtozottak.

Inula ensifolia. —  Igéző külsejű tél- 
kemeny fészkesviragu tartós növény. Az 
egyes növények dúsan szétágazó, csaknem 

! golyógömbölyü, 25— 30 cm. magas bokrocs- 
1 kákát képeznek, melyek csúcsain a virágzat
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idejében oly süriin ülnek a virágok, hogy a 
lándzsás lombozat tőlük alig látható. Az egyes 
virágok 4— 4'/  ̂ cm. átmérővel bírnak s 
fénylő aranysárgán vannak színezve. I la mag
vait korán elvetjük, úgy a növény már az 
első évben nyílik

Lobelia Erinus compacta „Goldelse“.
Ívzen újdonsággal a szőnyegnövények 

száma ismét egy értékes növénynyel gazda
godott. Szép aranysárga lombozata a pom
pás sötét azúrkék virágokkal érdekes ellen
tétet képez. Alkotásában s magasságában e 
növény sokban hasonlit a „Kaiser Wilhelm“ 
nevű lobéliához. Magról nevelve nem kor- 
csosul el.

Ageratum mexicanum nanum luteum.
Az alacsony ageratumnak bőrsárgán vi

rágzó) válfaja, mely eddig csupán különféle 
fehér és kék színezetben volt ismeretes. Igen 
értékes alacsony csoportok beültetéséhez.

Kitüntetés. — Éppen most vesszük a 
hirt Bulgáriából Kilippopolból, hogy hazánk
fia M üli le V i l m o s  temesvári kereskedelmi 
kertész, az ottani kiállított magvak, virágok 
és növények után az első dijat: a nagy ok
levelet nyerte el. Örömmel üdvözöljük e ki
tüntetést.

Beküldött árjegyzékek.

Lambcrt &  Rcilcr, Trier, Rheinpreus- 
sen. Főárjegyzék gyümölcsfákról és rózsák
ról az 1892— 93-ik évre.

U j r o z s

Antoine Gaunet. T h e  a, R eb óul. —
F.rős növekedésű bokra alacsony marad, haj
tásai fiatal korban pirosas bronz-szinüek, 
lombozata fényes sötétzöld. Virágja igen 
nagy, jól telt, jól felnyíló, rezes fakórózsaszinű, 
rózsással árnyékolt; virágszirmai szélesek, il
latozok. Kredete ismeretlen. (Krancziaország.)

Baronne Jean-Baptiste de Morand. 
T h e  a, Vve.  Schwartz .  —  Bokra erőteljes 
növésű; virágja nagy, hosszói virágkocsánon 
ülő, sárgás testszin-fehér, igen gyengéd ró-

August Bussmer, Geschwenda bei Giá- 
fenroda in Thüringen. Árjegyzék a kertészek 
által használt fanenui gyártmányokról.

Unghváry László Czegléden. Árjegyzék 
gyümölcsfákról és csemetékről 1892-re.

Praktische Gartenban-Gesellschaft in 
Frauendorf, I’ost Vilshofen in Bayern. Illusz
trált árjegyzék 1892 — 93-ra.

II. 7 - Koschwanctz Miltenberg am Main. 
Árjegyzék gyümölcsfákról, bogyós cserjék
ről és rózsákról az 1892 - 93-ik évre.

Miihle Vilmos Temesvár, mag- és no- 
vénykereskedés. Újdonságok 1893-ra.

A. F. Waltcr in Grosskuchel bei Brag. 
Árjegyzék virSghagy mákról, vetemény mag
vakról, fákról, növényekről stb. 1892. őszre. 
Főárjegyzék gyümölcs- és díszfákról, bokrok
ról, fenyvekről, rózsákról, kaméliákról, azale- 
ákról stb. 1892. őszre.

Haagc eV Schmidt in Erfurt. Árjegyzék- 
újdonságok mag\ airól 1893-ra.

Nm'otarsky A. ós fia Pécsett, Nepomuk- 
utcza. Őszi ajánlatok 1892-re. 41 -ik évfolyam.

Jh. Pcrtict-Ducher, Monplaisir-Lyon, 
Route d’ lleyrieux 114. Név- és árjegyzék. 
1892. október.

Wilhclm Leid in Arnstadt bei Erfurt. 
Myosotis alpestris „Juwel“, ujdonsági ajánlat.

j .  C. Schmidt in Erfurt. Legutóbbi új
donságok jegyzéke. Fali aquariumok, képes 
árjegyzék a karácsonyfa tartozékairól.

a f a j 0 k.

zsaszinnel elfutódva, a szegek sárgák. Ere
dete ismeretlen. (Francziaország.)

Erzherzog Franz Ferdinand. T h e  a, 
So upe r t - N ot t i ng.  —  A  növény erős fej- 
lődésii; virágja nagy, telt, serlegalakú, külső 
virágszirmai kiszélesedettek, baraczkpiros színű, 
alapjában sárga, belső szirmai pünkösdi-rózsa 
alakulag rendezvék, hajnalpirosak, középen 
pecsétviasz-pirosak aranyos tükörrel; hátsó 
lapja néha csikósán magenta-piros; igen il
latos. A d é l é  J o u g a n t X  A d r i e n n é  
C h r s i t o p h l e .  (Luxemburg.)
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Grossherzogin Louise von Baden.
T h e a ,  W el tér. —  Virágja nagy, telt, ne
mes alkotási!, szép fehéres sárga, közepében 
sötétsárga, valódi theaillattal. Hókra erős nö
vekedésű, alacsony cserjés, rendkívül dús 
virágzatu. Állítólag kitűnő edényes rózsa a 
hajtatásra. B é l l é  L y o n  nai se  X  S u n s e t  
(Németország.)

León XIII. T h e a, S o u p  e r t-N o 11 i n g. 
—  Igen erős fejlődési! bokor, lombozata 
szép, sűrű; virágja nagy, telt, virágszirmai 
nagyokból lekerekítve, bimbója megnyúlt mint 
a Niphetos-nál, szine fehér, világos-sárgával 
árnyékolt,közepén világos agyagsárga. Anna  
O l i v i e r  X  lő a r 1 o f  KI dón. (Luxemburg.)

Léonie Osterrieth. Thea,  Soupert-  
N o t t i n g .  —  A növény erős növekedésű, 
lombozata világos-zöld; virágja nagy, telt, 
5— 6-ával egy ernyőben, serlegalaku, fényes 
porczellánfehér, közepén igen gyengéd sár
gával elmosódva, kellemesen illatozó, dús 
virágzattal. S y l p h i d e  X  Mad. Bravy.  
(Luxemburg.)

Mad. Catherine Fontaine.Thea, Eia- 
baud. —  Bokra nagyon erős növekedésű. 
Viiágja nag)% léiig telt, tejfölszinü sárga, bim
bója megnyúlt, sötétrózsaszínnel csikóit. Mint 
magoncz, a Marié  Van I l out t e  thearózsá- 
rol származik. (Francziaország.)

Mad. Freulon. Thea,  Moreau-Ro-  
bert.  —  A bokor erőteljes fejlődési!, de 
nem kúszó; szép lombozata fényes zöld. Vi
rágja nagy, csaknem telt, szép fehér, gyen
géd rózsaszínnel elfutódva. Igen illatos és 
gazdagon virágzik. Eredete ismeretlen. (Fran
cziaország.)

Mad. la Baronne Berge. Thea,  B e r 
nét  p. —  A növény erőteljes fejlődésii, fel- 
tünőleg egyenes hajtásokkal ; virágja nagy, 
vagy középnagy, a virágszirmok szegélye 
mintegy felényire élénk rózsaszínű, közepén 
világos-sárga; igen illatos és gazdagon virág
zik. Eredete ismeretlen. (Francziaország.)

Mad.Louis Gaillard. Thea.  Liabaud.  
Bokra erőteljes növekedésű erős ágakkal és 
terjedelmes lombozattal. Virágja nagy, telt, 
fehér, sárgásán elmosódott. A Mad. Bérard-

tól származik, de nem oly hosszú növésű. 
(Francziaország.)

Madelaine Guillaumez. Thea,  Bon- 
naire.  Az egyenes hajtásoktól képezett 
bokor erős növésű. Virágja középnagy vágj- 
nagy, erős kocsánon, gömbösen alkotott, 
szép fehér, közepe felé fakórózsaszinü narancs- 
szinnel elmosódva. Igen gazdagon virágzik, 
légy ki nem adott rózsától ered, párosítva a 
S o m b r e u i l  thearózsával. Koszul sikerült 
ábráját a Journal des Koses ez évi 9-ik fü
zetében hozta. (Francziaország.)

Mlle. Marguerite Preslier. Thea,  l)u- 
c h e r  fi Is. —  Bokraerős növésű, lombozata 
világos-zöld ; virágja nagy, csaknem te!t,köny- 
nyen felnyílik, világos rózsaszínű, baraczk- 
pirossal keverve, belül gyengéden sárgás; 
hátsó lapja a szirmoknak fehéres. Igen ke
mény, dúsan nyíló faj, eredete ismeretlen. 
(Francziaország.)

Mons. Pierre Mercadier. Thea,  ). 
D u c h e r  fils. Virágja igen nagy, igen 
telt, tejfölsárga színezettel, belsejében néha 
rezes szinti, virágszirmai fakórózsaszinnel sze- 
gélyzettek. A bokor kissé alacsonyabb külemü, 
igen gazdagon virágzik. C o i ntesse de Ná
ci a i 11 a c M a d. C h é d a n e G u i n o i s s e a u. 
(Francziaország.)

Seur Severin. Thea,  Reboul .  —  
Alacsony, de erőteljesen növekedő bokor, 
melynek hajtásai szilárdak és merevek, lom
bozata üvegfényesen mázos. Virágja nagy, 
telt, ezüstösen fehér, a közepén kénsárga, vi
rágszirmai igen kiszélesedettek, a középen 
levők finoman rojtosak. Igen gazdagon vi
rágzó vaifaj. de eredete ismeretlen. (Franczia
ország.)

Therese Welter. Thea,  W el tér. 
Virágja szép fakó test-rózsasziiiii, bimbója jól 
megnyúlt; könynyedén telt, de teltebb mint 
a Safrano. Növése zömök, bokra gazdagon 
virágzik és szakadatlanul remontál. A Safrano 
magoncza. (Németország.)

Mad. Charles Boutmy. T h e a - h y b r .  
V i g n e r o n  fils. A bokor igen jó növe
kedésű, szép lombozata világos-zöld; virágja 
igen nagy, telt, serlegalaku, igen szép, töké-



letes alkotással és szép magatartással, test- 
rózsaszinü, elviritáskor gyengéd rózsaszínű. 
Eredete ismeretlen. (Krancziaország.)

Mad.Emilé Metz. T h  ea - h y b  r., Sou- 
per t - Not t i  ng.  —  Bokra erős növekedésű; 
virágja igen nagy, telt, külső szirmai kiszéle
sedettek s úgy vannak alkotva, mint az is
meretes Malmaisonnál; színe ezüstösen fehér, 
közepében gyengéd karminszinü, néha sár- ! 
gás, hátsó lapja világos selymes rózsaszínű. 
Mad.  L o e b e n - S e l s  X  L a  T u l i p e .  
(Luxemburg.)

Michel Buchner. T h e a - h y b r . ,  Sou-  
p e r t - No t t i n g .  —  Krős növekedésű bokor; 1 
virágja igen nagy, telt, zsindelyesen alkotott, 
serlegalaku, pompás világos téglás-rózsaszinii, 
gyengéd test-rózsaszinnel elárasztva. S y  1 - 
p h i d e X  A n tói  ne M érmét .  (Luxemburg.)

Paul Marót. T  h e a - h y  b r., B o n n a i r e. 
—- A  növény erős fejlődésü, igen erős haj
tásokkal és pompás lombozattal. Virágja 
nagy, telt, igen szép tiszta chinai rózsaszínű. 
Bimbói csinosan megnyúltak. Ba r o nne  A.  de 
R o t h s c h i l d  X  Souv.  d e V i c t o r  Hugó.  
(Krancziaország.)

FiliusStrassheim. P o l y a n t h a ,  S o u -  
p e r t - N o t t i n g .  —  Alacsony termetű bokor 
sűrűn elágazódva; virágja kicsiny, rendkívül 
szépen, zsindelyesen alkotott mintegy Zinnia> 
külső szirmai ezüstösek, igen gyengéd sárgás 
rózsaszínnel árnyékolva, a középen agyag- 
chromsárgán színezve. M i g n o n e t t e  X  
Mad. de Aoust .  (Luxemburg.)

MUe. Pauline N ődet Po l y a nt h a ,  
Vve.  S c hwa r t z .  —  Bokra erőteljes, csinos 
lombozata jól kifejezett; virágja nagy ezen 
fajtában, hosszasan megnyúlt virágszirmai a 
középen ziláltak ; szine különféle kénsárga és 
rezes-sárga, a szélek felé tejfölfehéren kiviiá- | 
gosodva. Igen gazdagon virágzó, szegélyek
hez alkalmas alacsony rózsa. Eredete isme
retlen. (Krancziaország.)

Petité Léonie. Pol y a nt ha ,  S o u p e r t -  
No t t i ng .  —  Alacsony termetű igen sűrű [ 
bokor; virágja kicsiny, telt, igen szépen zsin- 
delyezett, külső virágszirmai porczellánfehé- 
rek, gyengéd rózsaszínnel elöntve, a középen

karmin-lakk színű, fénylő. M i g n o n e t t e  X  
Duke  of  Connaugt .  (Luxemburg.)

Princesse Elisabeth Lancellotti. Po
l yantha,  So upert-N ot t  i n g. —  A  bokor 
és a lombozat hasonló a C l o t i l d e  Sou-  
pert-éhez; virágja nagy, telt, laposan alko
tott, virágzata ernyőben áll; szine fehéres 
sárga, közepén kanári-sárga; igen illatos és 
szerfölött gazdag virágzatu. Mi g n o n e t t e  ■ 
Wi l l i a m A l l é n  Ri c h a r d s o n .  (Luxem
burg.) Jól remontáló rózsa.

Mons. Cordeau. Bo ur bo n,  Mor e  a u- 
R oh ért.  —  Bokra igen erős fejlődésü, vas
tag hajtásai jól felfegyverzettek. Virágja igen 
nagy, telt, könnyen és tökéletesen felnyílik, 
gömbös alkotásé, élénk karminpiros, czinóber- 
pirossal árnyékolt, kellemesen illatozó és dús 
virágzatu. Eredete ismeretlen. (Krancziaország.)

Claude Jacquet. Rém  ont. h y b r ,  
Liabaud.  —  Az igen erős növekedésű bo
kor egyenes sima hajtásokból áll, melyek 
kevés apró tüskékkel vannak fegyverkezve; 
sűrű lombozata szép szürkés-zöld levelek ál
tal képeztetik. Virágja igen nagy, telt, bom
ba-alakú, skárlátpiros, gyengén árnyékolt. 
(Krancziaország.)

Mad. Henri Perrin. Re mont .  hybr. ,  
Vve.  Schwartz .  —  Bokra erős növésű, 
sürü lombozata hullámos. Virágja nagy, tö
kéletes alkotásé, élénk lillás karminpiros, 
külső virágszirmai szélesek és öblösek, a 
belsők ziláltak, néha tiszta fehéren vonalozot- 
tak s mindig élénk ezüst-rózsaszinne! szegély- 
zettek, a szegek sárgásak. Eredete ismeretlen. 
(Krancziaország.)

Mad. Louis Ricart. Re mont .  hvbr. ,  
I) uboc  fils. Erősen növekedő bokor 
kissé meghosszabbodott hajtásokkal, melyek 
rózsaszínű, csaknem egyenes tüskékkel fegy
verzettel Lombozata öt levélből áll, melyek 
petédedek s csécsaikon visszagyöngyölódnek. 
Melléklevelek hiányoznak, bimbója vastag, 
egyesév7el, rövid erős kocsánon ül. Virágja 
nagy, jól telt, szirmai kiszélesedettek, vissza- 
hajlók, szép halvány rózsaszínűek, a középen 
élénkebbek, illatosak. Eredete ismeretlen. 
(Krancziaország.)
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Mad. Vignat. R e m o n t .  hybr . ,  Lia- 
baud.  —  Bokra igen erőteljes, egyenes haj
tásokkal, mely csak gyéren vannak fegyve
rezve; lombozata sárgás-zöld; virágja igen 
nagy, telt, szép gyengéd rózsaszínű, néha 
élénk rózsaszínű. A  régi D e la Rei ne ró
zsától származik. (Francziaország.)

Souvenir de Mons. Poncet. Remont.  
hybr.,  F e m e t  p. —  Bokra erőteljes, lom
bozata szép sötét-zöld, hajtásai igen sűrűn 
vannak fegyverezve. Virágja nagy, csaknem 
telt, szép világos rózsaszínű, rendkívül illatos 
és szabadon remontáló. Eredete nincsen kö
zölve, bár a tenyésztő e rózsának „Portland 
elit Fcrpétuel'1 sajátságos csoportelnevezést 
ad; minthogy azonban a portland-rózsák is 
a Gal l i c ae  csoporthoz tartoznak, e rózsa

sem más egy közönséges remontáns rózsá
nál. (Francziaország.)

Souvenir du Docteur Payen. Re
mont.  h y br . ,  V i gn eron-fi Is. Az erőtel
jes bokor igen gazdag virágzaté. Virágja 
nagy, telt, jól alkotott, széo magatartásé, 
élénk piros szinii, kissé bársot.yos. tz Éc
lai r  rózsa magoncza. (Francziaoiszág.)

Olivet. M u 11 iflo ra-hybr., V i g n e -  
ro n fi Is. —  Rendkívül erős növekedésű; 
erős vastag hajtásai készók, igen szép lom
bozata sötét-zöld. Virágja első rendű nagy
sággal bir, telt, laposan alkotott, jó tartással 
igen világos pirosszinü, közepén valamivel 
sötétebb. Egyszer virágzik. D e  la Grif- 
f e r a i e  X  Mad.  B á r o n  V e i  Mard.  
(Francziaország.)

I r o d a l m i  s z e m  l e .
Tahit au analit'ujuc des Roses europítnnes. Az 

európai rózsafajok meghatározása. Irta F r a n c o i s  

C  r é p i n. A kir. belga növénytani társulat f. é. május 

i-én tartott gyűlésének jelentéséből külön lenyomatban ; 

Tome XXXI ,  derűiéme partié, pp. 66— 92. Fölötte

fontos, irodalmilag és gyakorlatilag igen értéke* munka 

s különösen azoknak ajánlható, kik a rózsával botanikai* 

lag is foglalkoznak. A füzetkét megkeresésre a belga kir. 

növénytani társulat küldi meg Brüszszelből.

Herbárium. Növények gyűjtésére szolgáló s tanulók 

s/ámára egybeállitott mappa, következő tartalommal: 100 

levél erős papir növények felerősítésére, 28 levél a leg

fontosabb növénycsaládok czimfeliratával; körülbelül 480 

darab nyomtatott czimtábla; mézgával bekent csíkok a 

növények felerősítésére * utasítás e herbárium használa

tára. Összeállította J ó s .  M i k ,  cs. kir. gym n. tanár. 

Az igen díszesen kiállított mappa nagysága 24 3$ cm.

Kapható Bécsben, A. l'ichlei * Wi l twe und Sóim kiadá
sában. Ara 1 fit 80 ki.

(üstre (/t/reidearien und /'t/db/umeti. Leírása é* 

meghatározása gabonaféléinknek, valamint táblázatos le

írása a szántóföldeken előforduló gyomféléknek, irta I)r.

B. I* 1 ii s s. Számos fametszettel. 12" zsebalakű, 114 lap

pal. Díszesen kötve, bönitánzatbafi, gazdag táblanyomás

sal 78 kr.-ért szerezhető be a H e r d e r - f é l e  könyv- 

ki adóvállalattól Freiburgban.

OffcieUe Aiisstelltings-'/.áhing. A/, imént megtartott i 

kölni kertészeti kiállítás hivatalos közlönye, melyet f. é. 

november 10 13-án négy számban osztatott ki a kölni

kertészeti egyesület díjtalanul a kiállítást látogatók közt. ! 

Szerkesztette J e a n D i e t z  Kölnben. Ez ismertető

hírlap felsorolta a kiállított tárgyakat egyenkint s igy a 

látogatóknak egyszersmind szívesen fogadott kalauzul î  

szolgált s a mi fö, díjtalanul lett kiosztva. Ezt a/ eljutást 

melegen ajánlhatjuk honi kiállításaink rendezőinek is a 

figyelmébe.

Abrcisskálcndev für Bilimen* und (itmüse-, < M>*t- 

garten-, Féld- und Ximmerkultur, auf das Jahr 1893. 

Igen czélszerü fali naptár az 1893-ik évre. Az egye* 

naponkint letépendő lapok hátsó fölületén hasznos lítmu 

tatásokat találunk a mindennapi háztartás számára. Íven 

kiviil a hétfő és kedd a virág- és szobakertészet, a szerda 

és csötörtök a konyhakertészet, a péntek és szombat a 

gyümolcskertés/et köréből hoz hasznos tudnivalókat, m»g 

a vasárnap ismétli az össze* heti teendőket. Ellenkezőleg 

más naptárakkal, ez a fali naptár sem reklámokat, sem 

a kiadó ezég ajánlatait nem foglalja magában igen tisz

tán van nyomtatva, csinos kiállítású * minden szobának 

díszére válik, k iadja  F. <*. II « 1 n e m a 11 11 Erfurtban. 

Ara 1 márka f»o kr.

ibreisskaltndtr von J. C. S e  h m i d t in Kifliit.

Különösen kertészeknek ajánlható csinos e* olcsó fali 

blokknaptár, mely a naponkint leszakítandó keletlapok 

hátsó felén naponkint a következő kérdésekre ad felele

teket: Mi a teendőm ma a dis/kcrtlx.n, a gyümölcsösbe ir  

a konyhákért ben, a/ előkertben, az ablakban levő virágok 

nál, a virágasztalnál, a mezőn s egyátalábnn a házban 

és udvarban l  Ezek a feleletek illusztrálva is vannak s 

meg kell vallanunk, néhol igen sikerültek is. A dbze* 

kiállítású fali naptárt a nevezett ezég 40 kr. beküldés 

mellett postán és bérmentve küldi meg.
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